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Broumovská nemocnice obdrží do konce letošního roku od Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV nové vybavení v hodnotě 310 tisíc korun. Spolu s vybavením, které již nemocnice
letos obdržela, se tak podaří z prostředků Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v tomto
roce nakoupit a předat do výpůjčky vybavení v celkové hodnotě cca 954 tisíc korun.
{jathumbnail off}
Předmětem dodávky bylo 7 kusů TV přijímačů, 9 kusů čističek vzduchu, toaletní a sprchovací
židle, zejména pro oddělení lůžek následné péče, dále pomůcky pro fyzioterapii. V průběhu
listopadu a prosince letošního roku bude do nemocnice dodáno další vybavení. Předmětem
dodávky budou polohovací pomůcky pro jednotlivá oddělení, 4 kusy kardiackých křesel s
podnožkami, 12 kusů TV přijímačů na internu a rehabilitační pomůcky.

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV získal v průběhu letošního roku finanční prostředky na
činnost od podporovatelů nejen z regionu Broumovska a Policka. Nejvíce činnost fondu
podpořilo Město Broumov, zakladatel fondu, částkou 500 tisíc korun a mladí umělci Polického
symfonického orchestru (výtěžek charitativního koncertu 485 tisíc korun). Dále se k podpoře
nadačního fondu připojil i Královéhradecký kraj částkou 200 tisíc korun. K němu se připojila
další města a obce, společnosti Z-TRADE s. r. o., HOBRA – Školník s. r. o., ale i lidé, kteří
chtějí nezištně něco prospěšného vykonat, či mají pozitivní zkušenost s péčí v naší nemocnici.

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV, obdobně jako v předchozích letech, bude i v příštím roce
finančně podporovat činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. V současné době
dochází šest pracovnic několikrát týdně na oddělení lůžek následné péče a v rámci možností
zpříjemňují čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem,
dobrým slovem, hudbou a zpěvem. Takto aktivita stojí nadační fond ročně cca 130 tisíc korun.
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"Potěšilo nás, že se na nadační fond obracejí i učitelé místních škol se žádostí podpořit činnost
dětí ve prospěch naší nemocnice, např. nákupem barvy, či zasklením obrázků. Stěny
nemocnice tak zdobí obrázky dětí 1. stupně ZŠ Hradební, žáci ZUŠ připravují výmalbu stropů
některých pokojů dlouhodobě ležících pacientů. Jedná se o činnosti, na kterých se velmi rádi
podílíme," dodala Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF HOSPITAL.

Autory kreseb na titulní fotografii jsou děti ze ZŠ Hradební s paní učitelkou Mgr. Hajpišlovou
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